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arrazoiz, ezer gitxi daukala-ta, 
eta etsipenerako kanpai-hotsa ez ete dan nago. 
 
Neure etorkizuna, neure salbamena dago jokoan 
eta ez dot egoenean egon gura 
edo besteek aldatu behar dabela pentsatzen. 
Neuk erantzun gura deutsut zintzotasunetik. 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Danek: 

Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 

 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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zintzotasunaz eta itxaropenezko jarreraz, es-
katu deiogun Jaunari. 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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ran etorriko dana / eta beti etorten dagoan 
Jauna / pozez goretsi daigun.  # BEDEINKATUA 
JAUNGOIKOA JESUKRISTO GURE JAUNAREN AITA. 
 
Abenduko koroiaren inguruan 
 
Abenduko koroiaren bigarren kandelea biztera-
koan, salbamena Jainkoagandik baino ez dogula 
itxaroten agertuko dogu, eta berari baino en-
tzun ez-eta, zintzo eta bulartsu erantzun gura 
deutsogula. Abestu daigun: 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 

 
Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
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Joanek gamelu-narruzkoa eban jantzia, eta ge-
rrian narruzko uhala; matxinsaltoak eta basaez-
tia ebazan janari. 
Jerusalemetik, Judea osotik eta Jordan aldetik 
haregana joaten zan jentea, eta, euren peka-
tuak autorturik, Joanek bateatu egiten ebazan 
Jordan ibaian. Fariseu eta saduzear asko bateoa 
hartzera etorkola ikusirik, esan eutsen Joanek: 
«Sugekumeok! Nork irakatsi deutsue, gainean 
dozuen hasarreari ihes egiten? Emon egizuez bi-
hozbarritzeari jagokozan frutuak, eta ez esan 
zeuen barruan: "Guk Abraham dogu aita". Hara 
zer dinotsuedan: harri honeetatik ere sortu dei-
keoz Jainkoak seme-alabak Abrahami. Ezarri 
deutsoe dagoaneko aizkorea zuhaitz-hondoari: 
frutu onik emoten ez daben zuhaitz guztiak 
hondotik ebagi eta sutara botako dabez. 
Nik urez bateatzen zaituet, bihozbarritu zaite-
zen; baina nire ondoren datorrena ni baino ahal-
tsuagoa da, eta ni ez naz inor Haren oinetakoak 
eroateko ere; Harek Espiritu Santuaz eta suz ba-
teatuko zaitue. Eskuan dau sardea eta larraina 
garbituko dau; garia garautegian batuko dau; 
lastoa, barriz, amatau ez daiteken sutan erreko». 
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
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Betiko izan bedi haren izena, 
eguzki-argia adina haren izenaren iraupena. 
Lurreko leinu guztiak 
haregan izango dira bedeinkatuak, 
herri guztiek dohatsu autortuko dabe ha. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Zein berba gozoak dakarskuzan Isaiasek. Ez dauz gure entzu-
menak guzurrez gozatu gura, guri Jainkoaren gurariaren ba-
rri emon baino. Eta onartzen dabenen artean, gauzatu egiten 
da gurari hori. Aztertu daigun, ba, zelan onartu geiken geu-
rean Jainkoagandik jatorkun onura guzti hau. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 11, 1-10) 
 
Egun haretan, kimu bat sortuko da Jeseren zuhaitz-hondotik, 
muskil bat erneko haren zuztarretik. 
Haren gainean Jaunaren espiritua kokatuko da: 
jakituria eta adimen-espiritua, 
kontseilu- eta sendotasun-espiritua, 
ezaguera- eta Jaunaganako begirune-espiritua. 
Jaunaganako begirunea izango dau pozbide. 
Ez dau auzia itxuraz bakarrik erabagiko, 
ezta epaituko ere entzuten dauanaz. 
Zuzen erabagiko dau behartsuaren auzia 
eta zuzenbidez epaituko herriko apalak. 
Bere ahoko zigorraz joko ditu gogorrak, 
bere ezpanetako arnasaz hilgo gaizkileak. 
Zuzentasunak eta leialtasunak inguratuko dabe, 
gerrikoak gerria lez. 
Otsoa bildotsagaz biziko da, 
lehoinabarra bildotsagaz etzungo, 
zekorra eta lehoikumea alkarregaz larratuko dira, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri, Abendualdiko II. do-
meka hau ospatzera. Zabaldu gogoa, ba jator-
kun Salbatzaileari. Zabaldu baita begiak eta 
adimena ere, ez-ikusiarena ez egiteko: dana ilun 
eta urtenbide barik ikusten dabenen artean guk 
itxaropentsu agertu gura dogu, eta han-hor-
hemen sortzen diran kimu barriak ikusi eta ikus-
tera emon gura dogu. Ez dogu axalkerian eta 
elizkizun eta betekizun arinetan gelditu gura; ez 
doguz Profetearen berbak zemai lez hartu gura, 
zintzotasunerako dei lez baino. Alaitasunez sartu 
gaitezan, ba, Jainkoagazko hartu-emonetan al-
karregaz, abesti artean. 
 
Sarrera-abestia 
Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zatoz Jauna! Nausi bait da dirua: 
  jendea maiz dauka zapaldua. 
Entzun, Jauna, behartsuen oihua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zuzendariaren agurra 
† Egun baten etorri zan Jauna / egunen amaie-
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 

Jaunartzerako abestia 
Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 

zure herria salbatzera. 
 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
 
…/.. 
 
OTOITZA 
 

Profeteak itxaropenezko berbak dinoskuz, 
eta Bateatzaileak zemai-oihuak aldarrikatzen. 
Erdian, ingurura begira dihardut nik 
ea besteek zer egiten daben ikusten. 
 

Eta ustelkeria handia dagola agintedunengan, 
eta bakotxa berea zaindu guran dabilala, 
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—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
 
Ez dago aintzarik… 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Erantzun Salmoa 

 
 
R/. Zuzentasuna garatuko da haren egunetan,  
 eta bakea ugari betierean. 
 
Emoiozu, Jainko, zeure auzia erregeari, 
zeure zuzentasuna errege-semeari. 
Zaindu begi zure herria zuzentasunez, 
eta zure gizajoak zuzenbidez. R/. 
 

Zuzentasuna garatuko da haren egunetan, 
bakea ugari iretargia amatau artean. 
Nagusi izan bedi itsasotik itsasoraino, 
Ibaitik lehor-mugaraino. R/. 
 

Onik atarako dau-eta oihuka diharduan jente xehea 
eta laguntzailerik ez dauan dohakabea. 
Apalarentzat eta behartsuarentzat izango dau errukia, 
salbatuko dau behartsuen bizia. R/. 
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Kristauen ezaugarria da limosnea. Behartsuekaz ga-
gozala erakusten dogu bertan, eta baita ondasunei 
loturik ez gagozala ere, ustea Jainkoagan jarrita 
dogulako. izan daitela gaurko limosnea benetako 
ezaugarria: biztu daigula alkartasunezko argia. 
 
ESKARIAK 
† Jainkoagandiko salbamenaren zain gagozala, 
harrera on eginez emon geike ezagutzera. Jo 
daigun, ba, eskarietara, Jainkoaren laguntzea 
sumatzeko: 
—Behartsu, baztertu eta etsituen alde: Jainkoa-

gandik itxaroten daben laguntzea geure ha-
rrera onean aurkitu daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Besteen aldeko lan eta zerbitzuan euren bizia 
emoten dabenen alde: besteok eurengan ikusi 
daiguzan salbamen zantzuek, bardin egitera 
bultzatu gaiezan, eskatu deiogun Jaunari. 

—Gure artean familia bizitza Jainkoaren hitzari 
zabalik egon daiten, haren pozean bizi izan 
eta harrera on egin daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Aginpidea euren esku eukiz pobreen eta gitxi-
tuenen alde egin daiela gura dogunok geure 
zintzotasunez aldarrikatu deiegun beharrizan 
hori, eskatu deiogun Jaunari. 

—Jainkoaren salbamenaren barri dogunok haren 
zantzuak izan gaitezan gure inguruan geure  
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eta umetxo bat izango dabe artzain. 
Behia eta hartza batean larratuko dira, 
hareen umeak alkarregaz etzungo; 
lehoiak lastoa jango dau, idiak lez. 
Bularreko umeak suge-zulo gainean jolastuko dau, 
eta bularra itzi barriak 
suge gorriaren zuloan sartuko dau bere eskua. 
Nire mendi santu osoan 
ez dau inork kalterik, ez hondamenik egingo, 
Jaunaren ezagueraz beteko da-eta lurraldea, 
itsasoa urez beterik dagoan lez. 
Egun haretan, Jeseren zuztarreko muskila 
herrien ikurrintzat jasoko dabe; 
herriak haren bila etorriko dira, 
eta ospetsua izango da haren egoitza. 

Jaunak esana 
 
 

Bigarren irakurgaia 
Zer da gure burrukea iraupen barik? Edo garaipena, erruki 
barik? Edo erantzukizuna, zintzotasun barik?  guzti horrek 
garoaz alkarri harrera on egitera. Eta beharrezko dogu, ezta? 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 15, 4-9) 
Senideok: Liburu Santuetan idatzita dagoan guztia gure ikas-
biderako idatzi eben, geure eroapenaz eta Liburu Santuek 
emoten deuskuen adoreaz itxaropena izan dagigun. Eroape-
naren eta adorearen iturri dan Jainkoak emon deizuela alka-
rregaz iritzi bereko izatea, kristauei jagoken lez, bihotz batez 
eta aho batez goratu dagizuen Jainkoa, Jesu Kristo gure Jau-
naren Aita. 
Holan, bada, egiozue alkarri harrera ona, Kristok zuei harrera 
ona egin deutsuen lez, Jainkoaren aintzarako. Hau dinotsuet: 
Jesu Kristo juduen zerbitzari egin zan, asabei egindako agin-
tzariak beteten dituan Jainkoaren leialtasuna egiaztatzeko, 
eta harrera ona egin eutsen jentilei, Jainkoari, beraren erru-
kiagaitik aintza emon deioen. Honan dino-eta Liburu Santuak: 

—   7   — 

«Ospatuko zaitut nazinoen artean, Jauna, 
goratuko dot zure izena». 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ez dago salbamena onartzerik bihozbarritu ezik. 
Ez da elizkizunez, edo axaleko egintzez irabaz-
ten. Jainkoaren grazia da, eta bihozbarrituak 
baino ez dau onartzen. Egin deiogun harrerea 
Aleluia abestuz, zutunik. 
 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 3, 1-12) 
 
Egun hareetan, Joan Bateatzailea Judeako ba-
samortuan agertu zan, iragarriz: “Bihozbarritu 
zaiteze, hurrean da-eta zeruetako erreinua”. 
Joan honi buruz esan eban Isaias profeteak: 
«Berba batek oihuka dihardu basamortuan: 
Prestatu bidea Jaunari, 
zuzendu bidezidorrak Hari». 


